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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

 .�سم هللا الرحمن الرحیم
 معین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه أج 

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.
و أ�ــاب: مــن هــزل �شــيء فیــه ذ�ــر هللا أو القــرآن : "-رحمــه هللا تعــالى–قــال اإلمــام المجــدد 

 .الرسول
ُتْم  َوآَ�اِتـِه َوَرُسـوِلِه ُ�ْنـْل َأِ�ـاهللَِّ ُقـَنْلَعـُب {َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَیُقـوُلنَّ ِإنََّمـا ُ�نَّـا َنُخـوُض وَ وقول هللا تعالى: 

 ].٦٥[التو�ة:َتْسَتْهِزُئوَن}
 -رضـي هللا عـنهم–وقتـادة  ،�محمد بن �عب، وز�د بن أسلم -رضي هللا عنهما– عن ابن عمر
ب فـي غـزوة تبـوك: مـا رأینـا مثـل قرائنـا هـؤالء أرغـ عضهم في �عـض أنـه قـال رجـلٌ دخل حدیث �

 -لمصـــلى هللا علیـــه وســـ-ا، وال أكـــذب ألســـًنا، وال أجـــبن عنـــد اللقـــاء، �عنـــي رســـول هللا �طوًنـــ
 صـلى هللا -، ولكنـك منـافق، ألخبـرن رسـول هللافقال له عوف بن مالك: �ذبت ،وأصحا�ه القراء

 لیخبــره، فوجــد القــرآن قــد -صــلى هللا علیــه وســلم-إلــى رســول هللا  فــذهب عــوفٌ  -علیــه وســلم
قـال: فوقد ارتحل ور�ـب ناقتـه،  -صلى هللا علیه وسلم-فجاء ذلك الرجل إلى رسول هللا  ،سبقه

: قـال ابـن عمـر ،نقطـع �ـه عنـا الطر�ـق ،�ا رسول هللا، إنما �نـا نخـوض ونتحـدث حـدیث الر�ـب
 ه".ا بنسعكأني أنظر إلیه متعلقً 

 عةِ بنس
ــ" تنكــب  و�ن الحجــارة -صــلى هللا علیــه وســلم-ناقــة رســول هللا  ةِ ا بنســعكــأني أنظــر إلیــه متعلًق

: -صــلى هللا علیــه وســلم-فیقــول لــه رســول هللا  ،رجلیــه، وهــو �قــول: إنمــا �نــا نخــوض ونلعــب
 .وما یز�ده علیه ،تفت إلیهما یل  ]٦٥[التو�ة:}وِلِه ُ�ْنُتْم َتْسَتْهِزُئونَ {َأِ�اهللَِّ َوآَ�اِتِه َوَرسُ 

 فیه مسائل:
 نه �افر.أاألولى: وهي العظیمة أن من هزل بهذا 

 ا من �ان.الثانیة: أن هذا هو تفسیر اآل�ة فیمن فعل ذلك �ائنً 
 الثالثة: الفرق بین النمیمة و�ین النصیحة هلل ولرسوله.

 الرا�عة: الفرق بین العفو الذي �حبه هللا و�ین الغلظة على أعداء هللا.
 ".قبلمسة: أن من االعتذار ما ال ینبغي أن �ُ الخا

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین، أما �عد....
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" ل�ــاب: مــن هــزل �شـيء فیــه ذ�ــر هللا أو القــرآن أو الرســو": -رحمــه هللا تعـالى–فیقـول المؤلـف 
خــذ مــا ا ال هــازًال وال العًبــا، وأن �أوالمطلــوب مــن المســلم أن �كــون جــاد�  ب،واللعــ ،الهــزل ضــد الِجــد

 .-جلَّ وعال -أوتي �قوة �ما أمر هللا
 وأما الهزل واللعب وتضییع األوقات وتضییع األعمار، �ما قال الشاطبي:

 فیا ضیعة األعمار تمضي سبهلال 
ـــا مـــن نومـــه وحاســـ ب نفســـه ونظـــر مـــاذا فعـــل فـــي هـــذه فاإلنســـان إذا أوى إلـــى فراشـــه أو �ـــان قر�ًب

 أو �مـا ال ،�ضـره اینفعه أو شیئً  ائً الساعات التي مضت؟ وماذا أودع هذه الخزائن؟ هل أودعها شی
ینفـــع وال �ضـــر؟ علـــى خـــالٍف بـــین أهـــل العلـــم هـــل ُ�كتـــب المبـــاح أو ال ُ�كتـــب؟ ال خـــالف فـــي أن 

 أو ال ُ�كتب؟  ،ائفوالسیئات ُتكتب، لكن هل المباح ُ�كتب في الصح ،الحسنات ُتكتب
 طالب:.......

 .     نعم
 طالب:.......

أنـه  نه ال ُ�كتب، معنـاهإلكن قد ُ�كتب، ثم ُ�محى؛ ألنه ال أثر له في الحساب، هذا قول من �قول: 
 ال ُ�حاسب علیه.

المقصود أن المسلم حیاته أغلى وأنفس من أن ُتضاع بال شيء، وأن ُتباع روحه �ـأ�خس األثمـان، 
 أو أن �كــون الهــزل �مــا ُذِكــر �شــيٍء فیــه ذ�ــر هللا أو �ــاهلل أو القــرآن الــذي هــو �ــالم هللا فضــًال عــن

 الرسول الذي هو صفوة خلق هللا.
ـــنَّة مـــثًال اســتهز  أ�عنــي مـــن اســتهز  ،وذ�ــر هللا شـــامل ـــنَّة هــذا داخـــل فــي ذ�ـــر هللا أ�السُّ  أ، اســـتهز �السُّ

لــة قبــل تحر�فهــا مــن  ؛ ألنهــا �جــب اإل�مــان بهــا، والقــرآن محفــوظٌ �ــالقرآن أو �غیــره مــن الكتــب المنزَّ
ال �جــوز ذلــك، أو  ،ولــو علــى ســبیل المــزح أو الهــزل ،ال �جــوز أن ُ�ســتهزأ �ــه ،الز�ــادة والنقصــان

ومـن قبلـه مـن الرسـل؛  -علیـه الصـالة والسـالم–المصـطفى محمـد  ،والمقصود �ه الجـنس ،الرسول
ال { ُ�جــوز أن ُ�ســتهزأ وال ُ�ســتنقص أحــٌد مــنهم  ألن اإل�مــان �ــالجمیع ر�ــٌن مــن أر�ــان اإل�مــان، فــال

ُق َبْیَن َأَحٍد ِمْنُهْم}  .]١٣٦[البقرة: ُنَفرِّ
النهــي عــن التفضــیل بــین األنبیــاء، مــع أن الــنص فــي  -علیــه الصــالة والســالم–وجــاء عــن النبــي 

ــْلَنا َ�ْعَضــُهْم َعَلــى َ�ْعــضٍ { القــرآن ُســُل َفضَّ ي عــن التفضــیل؛ لــئال لنهــلكــن ا ]٢٥٣[البقــرة: }ِتْلــَك الرُّ
وال شــك أن  ،أحــًدا مــنهم أو �قــول بهــذا التفضــیل، فیتــنقَّص �سترســل أحــٌد ممــن یــرى هــذا التفضــیل

ول: أشـرف األنبیـاء والمرسـلین، لكـن هـو �قـ ،هو سید األنبیاء -علیه الصالة والسالم–نبینا محمًدا 
ــلوني علــى ُیــوُنس بــن َمتَّــى« ه مــا جــاء عنــ د المتعلمــین إذا قــرأألن أفــراد المســلمین وآحــا ؛»ال ُتَفضِّ

 ص.عن یونس بن متى، وما حصل له مع قومه قد یتناوله �شيٍء من التنقّ 
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علــى �ــل حــال �ــل هــذه أمــور محســومة، والكتــب والرســل �لهــم اإل�مــان بهــم مــن أر�ــان اإل�مــان، 
 تنقُّص شيٍء منهم داخل في هذا الباب.

 ، وَمن مضاف إلیه، �اب َمن. مجرور معطوف على َمن " "وقوِل"وقول هللا تعالى"
 آل�ة. ا ]٦٥[التو�ة:َنْلَعُب}وَ {َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَیُقوُلنَّ ِإنََّما ُ�نَّا َنُخوُض  :وقول هللا تعالى"

{َوَلـِئْن لخبـر اآلتـي اوهـذه اآل�ـة سـبب نزولهـا مـا جـاء فـي  ]٦٥[التو�ـة:{ِإنََّما ُ�نَّـا َنُخـوُض َوَنْلَعُب}
الة علیــه الصــ–�ــا محمــد عــن �المهــم الــذي تكلمــوا �ــه مــن طعــٍن فــي النبــي  ]٦٥و�ة:[التَســَأْلَتُهْم}
ه �ــــ�مـــا ســـیأتي فـــي �المهـــم �قطـــع  ]٦٥[التو�ــــة:{َنُخـــوُض َوَنْلَعُب} وأصـــحا�ه، قـــالوا: -والســـالم
 الطر�ق.

ـع اللیـل �القیـل والقـال تعـدى ا لمبـاح كثیر من الناس إذا استرسل فـي الكـالم لیقطـع الطر�ـق أو لُیقطِّ
د نفسه على  إلكثـار اإلى المحظور، وهذه ُسنَّة االستدراج من المباح إلى ما �عده، فاإلنسان إذا عوَّ

 ،فـي المشـارب ،من الُمباحات تعداها إلى المشتبهات، ثم إلى المحرمـات، ُقـل مثـل هـذا فـي المآكـل
السـلف أنهـم ال ُبـد أن یتجـاوز؛ ولـذا جـاء عـن �عـض فـمن استرسل فیهـا  ،في غیرها من ُمتع الدنیا

 خشیة الوقوع فـي الحـرام، فـإذا طـال الوقـت ال ُبـد أن �كـون للشـیطان ؛یتر�ون تسعة أعشار الحالل
النــافع،  فیــه نصــیب ینتهــي الكــالم المبــاح إال إذا ُشــِغل بــذ�ر هللا، إذا ُشــِغل الوقــت بــذ�ر هللا والعلــم

ــ ، و�كــون الجــزاء مــن ارً وتــالوة �تــاب هللا هــذه ینقضــي فیهــا الوقــت علــى خیــر، وتكــون عاقبتهــا خی
 جنس هذا، فُیوفقون لألعمال الصالحة �عد هذا.

فرق بین من �جلـس ُیـذاكر العلـم مـع أقرانـه إلـى منتصـف اللیـل، ومـن �قضـي هـذه المـدة فـي القیـل 
 سـاهل فیـه،والقال، تجد األول إذا أراد أن �قوم من اللیل فإنه ُ�عان علیه، والثـاني ُ�عاقـب بتر�ـه والت

 ،باب ومع األسف مـن طـالب العلـم مـن ُعـرف �شـيء مـن التسـاهل فـي هـذا البـابفتجد �عض الش
و �جلسون من �عد صالة العشاء إلى هز�ـٍع مـن اللیـل، فـإذا أراد اإلنسـان أن ُیـوتر بـثالث ر�عـات أ

وهــو جــالس، �قــول: �كفینــي النصــف مــن  اخمــس مــا ُ�عــان علــى ذلــك، فتجــده ُ�صــلي ر�عــة أو ثالًثــ
 ،شك؛ ألنه ضیع عمره فیما ال ینفعهذا خذالن بال  ،األجر

 "فیا ضیعة األعمار تمضي سبهلال"  
 من �قول هذا؟

 الشاطبي في آخر المقدمة من منظومته. 
 اآل�ة نزلت �سبب مقولة هؤالء من المنافقین.

المــراد �ــه: عبــد هللا بــن عمــر الصــحابي الجلیــل المؤتســي قــد  "عــن ابــن عمــر: "-رحمــه هللا–قــال 
 وحكاها.حضر القصة، شهدها 

 و�لهم من التا�عین." وقتادة ،�محمد بن �عب، وز�د بن أسلم"
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ابن عمر یروي قصًة شهدها، فهي متصلة، وهؤالء الثالثة من التا�عین یروون قصـًة لـم �شـهدوها، 
فهي من المراسیل، والمراسیل حكمها معروٌف عنـد أهـل العلـم، والـذي اسـتقر علیـه االصـطالح أنـه 

ل، و�ــان عنــد األئمــة مقبــوًال: �مالــك وأبــي حنیفــة ومــن تبعهمــا، واإلمــام مــن أقســام الضــعیف المرســ
�ـل هـذا؛ ألن العصـر الـذي عاشـه  ،و�روي مراسـیل و�الغـات ،مالك تكون عنده األسانید المتصلة

ولــم تكثــر فیــه األحادیــث الضــعیفة والموضــوعة، فهــو جــاٍر علــى مــا مشــى علیــه  ،عصــر الروا�ــة
 سلفه.

ــــــــكٌ  واحــــــــتج ــــــــذا مال ــــــــان ك   النعم
 

 �ــــــــــــــــــه وتا�عوهمــــــــــــــــــا ودانــــــــــــــــــوا 
   .النعمان: أبو حنیفةو مالك،  

ــــــــكٌ  واحــــــــتج ــــــــذا مال ــــــــان ك   النعم
 

 �ــــــــــــــــــه وتا�عوهمــــــــــــــــــا ودانــــــــــــــــــوا 
 ه جمــــــــــــــــــــــــاهر النقــــــــــــــــــــــــادوردّ  

 
  للجهــــــــل �الســــــــاقط فــــــــي اإلســــــــناد 

ـــــه  ـــــد عـــــنهم نقل   وصـــــاحب التمهی
 

ــــــــله ومســــــــلم  ــــــــاب أصَّ   صــــــــدر الكت
ـــله اإلمـــام مســـلم فـــي مقدمـــة صـــحیحه، و  ردّ   �ـــذلك ابـــن عبـــد البـــر فـــي (التمهیـــد) فـــي المراســـیل أصَّ

 مقدمته.
مــا حكمهــا؟ األصــل ف ،علــى �ــل حــال هــذه المراســیل الثالثــة لــو لــم ُیوجــد الموصــول عــن ابــن عمــر

ولكــن هــم ثالثــة  ،فیهــا أنهــا ُتــرد؛ ألن مــن یــروون عنــه غیــر معــروف "للجهــل �الســاقط فــي اإلســناد"
 ومن التا�عین، ثالثة �شهد �عضهم لبعض.

 �قبل المراسیل �شروط: أن �كون للمرسل شاهد �قو�ه مـن آ�ـٍة أو حـدیث أو -حمه هللار –والشافعي 
 مرسٍل آخر �ما هنا.

 طالب:........
 مرسل، ما �صیر آخر إذا صار عن نفسه.
 ال ما صار آخر.�ن التا�ع غیر التا�عي و أیرو�ه غیر رواة المرسل األول، ومعروف 

ا أ�ًضــا عنــد اإلمــام الشــافعي فــي رســالته ذ�ــر الشــروط، هــذ ،وأن �كــون المرِســل مــن �بــار التــا�عین
 و�ذا سمى المرسل لم ُ�سم راو��ا مرغوً�ا في الروا�ة عنه، �عني ما ُ�سمي إال ثقة. 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
مراسـیل سـعید  ،ي ذ�ـر فیـه الشـروط هـو هـذا، والمراسـیلذلكـن التفصـیل الـ ،سعید، إطالق إجمـالي

الشــافعیة، الشــافعي �قــول: إرســال ابــن المســیب عنــدنا حســن؛ ألنهــم صــَبروها فوجــدوها مقبولــة عنــد 
 موصولة عمَّن؟ عن أبي هر�رة صهره.          
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�عني جملـة مـن �ـالم هـذا، وجملـة مـن �ـالم هـذا، وصـُعب " دخل حدیث �عضهم في �عض"�قول: 
 عن اآلخر. االتمییز بین ما یرو�ه أحدهم

 غـزوة تبـوك سـنة تسـع مـن الهجـرة "في غـزوة تبـوك أنه قال رجلٌ  ،دخل حدیث �عضهم في �عض"
 ،وُ�عــد المســافة، وقــوة العــدو ،ووقعــت فــي شــدة الحــر ،-علیــه الصــالة والســالم–مــن أواخــر غزواتــه 

 ،لواثالثـون ألًفـا مـن الصـحا�ة، فالمنـافقون خـذَّلوا مـن خـذَّ  -علیـه الصـالة والسـالم–و�ان مع النبـي 
 .ورجعوا �عدٍد �بیٍر منهم

 -والسـالم علیـه الصـالة-قراؤهم الرسول  " ما رأینا مثل قرائنا هؤالء في غزوة تبوك أنه قال رجلٌ "
 و�بار الصحا�ة، علماء الصحا�ة.

كثـر �عنـي أ، اأرغـب �طوًنـفـي أي شـيء؟ فـي الشـجاعة؟ فـي الكـرم؟ " "ما رأینـا مثـل قرائنـا هـؤالء" 
    ذم؟ ذم بال شك. أم ، وهذا مدح اونهمً  أكًال 

ـــذب ألســـًناو " ـــة" ال أك ـــذب ألســـًنا" ،نســـأل هللا العافی ـــه الصـــالة والســـالم–الرســـول " وال أك مـــع  -علی
یـر�ط الحجــر  ،-علیـه الصـالة والســالم–هـو �ضــع الحجـر علـى �طنــه  ،أكـالً  صـحابته أكثـر النــاس

 على �طنه.
ـــغ عـــن هللا، وصـــحابته -علیـــه الصـــالة والســـالم–إن �ـــان الرســـول  "وال أكـــذب ألســـًنا" ام الكـــر  الُمبلِّ

 ُیوصفون بهذا الوصف، فمن �سلم؟
 وسـیرته ومواقفـه فـي الحـروب مشـهورة، ومحفوظـة فـي ُ�تـب السـیر، وثبـت" وال أجبن عنـد اللقـاء" 

 �ثیر من أصحا�ه عنه، وأي شجاعٍة أعظم من هذا! یوم ُأحد، وثبت یوم ُحنین �عد أن فرَّ 
ي وهو رأس األمة، والمرجع فیها فـ -معلیه الصالة والسال–�عني في مقاییس الناس الیوم أن مثله 

 كل شـيء تـرى هـذا ُ�حـافظ علیـه، ُ�غلـق علیـه فـي الغلـق واألبـواب واألقفـال؛ ألنـه بذها�ـه یـذهب مـا
 .ُذِكر �له

 –، فــدى صــحابته �صــدرههــذا الحاصــل ،�عنــي فــي بدا�ــة األمــر قبــل أن یــتم الــدین، لكــن الحمــد هلل 
 ه.مما یدل على شجاعت ،-علیه الصالة والسالم

ــل �حفظــه، فقــال: -جــلَّ وعــال–هللا  ــُمكَ  تكفَّ ُ َ�ْعِص ــَن النَّاِس} {َ�للااَّ ــدة:ِم لكــن مــع ذلــك  ،]٦٧[المائ
 فُكِسرت ُر�اعیته، وُشج وجهه، ومع ذلك ما تأخر. ،الشجاعة، وحصل له في یوم ُأحد ما حصل

 -یـه وسـلمهللا علصـلى -ا، وال أكذب ألسًنا، وال أجبن عند اللقـاء، �عنـي رسـول هللا أرغب �طونً "
كـر ذُ ممن ُذِكر من هؤالء المنافقین رجٌل تكلم، ورجٌل...وهم مجموعة، لكـن ممـن " وأصحا�ه القراء

ذي تكلـم ك شملته التو�ة، والـوالثاني استمع ولم ُینكر، فالمستمع مخشي بن ُحمیِّر؛ ولذل ،واحٍد تكلم
 ؟ موجود مذ�ور.ما اسمه

 طالب:........
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 -لمصلى هللا علیه وس–ود�ع بن ثابت هذا تكلم ولم ُتقبل تو�ته، وهو الذي تعلق بنسعة رسول هللا 
 تاب وتاب هللا علیه.    فوأما الثاني 

 ."فقال له عوف بن مالك: �ذبت"
 طالب:........

 ماذا ُتر�د أنت؟ -إن شاء هللا-لحظة لحظة سیأتي �ل شيء 
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

ال الوصف �القراء یدل على أن القراءة لهـا أصـل أنهـا هـذه هـي السـبب فـي هـذه األمـور، الوصـف 
 �القراءة یدل على أن هذه األمور �سببها.

 طالب:........
 نعم.

فت روایتـه، فقـال مـن قـال مـن أمثـال هـؤالء أو  �قول: شـهر بـن حوشـب اُتهـم �سـرقة خر�طـة، وُضـعِّ
ِجـد صـفون أهـل القـرآن والمهتمـین �ـالقرآن �أوصـاٍف قبیحـة؛ ألنـه وُ مثل الكتبة الذین �كتبون اآلن و�

 واحد أو اثنین أو مجموعة من ألوٍف مؤلَّفة یرمون الجمیع، فقال:  ،من زل
ـــــه �خر�طـــــةٍ  ـــــاع شـــــهٌر دین ـــــد �  لق

 
ـــدك �ـــا شـــهر؟  ـــن �ـــأمن القـــراء �ع  فم

 إذا سـیق ُتحـال علیـهفـي السـرقة؛ ألن الوصـف المشـتق  اكل القـراء مـن �ـأمنهم، فجعـل القـراءة سـببً  
 .األصولالعلة، هذا معروف عند أهل 

 طالب:........
نَّةأو العلم، والعلم الكتاب وال ،ن السبب القراءةإوسواٌء قلنا:  ،القراء في األصل هم العلماء لهـا � ،سُّ

 وأصحا�ه.     -علیه الصالة والسالم–تدور حول مداٍر واحد، وهو �قصد بذلك الرسول 
 ."-صـلى هللا علیـه وسـلم -بن مالك: �ـذبت، ولكنـك منـافق، ألخبـرن رسـول هللافقال له عوف "

 -علیـــه الصـــالة والســـالم–فهـــو �ـــاذب ال ر�ـــب، ونفاقـــه ظـــاهر؛ ألنـــه طعـــن فـــي الرســـول "كـــذبت" 
ــــه:  ــــك، لكــــن �مــــا ســــیأتي مــــن قول ــــل ذل ــــا �النفــــاق قب ــــد �كــــون معلوًم ــــَد وأصــــحا�ه، وق ــــْرُتْم َ�ْع {َكَف

 مما یدل على أنه �ان مؤمًنا، نسأل هللا الثبات.  ،]٦٦[التو�ة:ِإ�َماِنُكْم}
 " �عني �عد أن تكلم بهذا الكالم ال شك في نفاقه.كذبت، ولكنك منافق"
فرق بین من ینقل الكالم لإلفساد، فیكون من النمامین،  "ألخبرن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم"

 ىینقـل الكـالم علـ »ا �مشـي �النمیمـةو�ـان أحـدهم« ،-نسـأل هللا العافیـة–والنمام ال یـدخل الجنـة 
لكـن هـذا مـن �ـاب  -صـلى هللا علیـه وسـلم–جهة اإلفسـاد، عـوف بـن مالـك نقـل الكـالم لرسـول هللا 
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النُّصـــح هلل ورســـوله ولدینـــه، ففـــرٌق بـــین مـــن ُ�خبـــر عـــن شـــخص ســـمع منـــه �الًمـــا �ضـــر �ـــالجمیع 
 مــن أحــد ال تضــر، بــل قــد ال ُبــد مــن اإلخبــار عنــه، ومــن ســمع زلــًة أو هفــوةً فــونصــحه ولــم یرتــدع 

 نقل على جهة اإلفساد، فمثل هذا هو النمام.�كون فیها �الم في �عض الناس، فی
 -كذبت، ولكنـك منـافق، ألخبـرن رسـول هللالما قال: " -رضي هللا عنه وأرضاه–وعوف بن مالك 

 خبـثٍ  هذا أصل في نقل الكالم لولي األمر فیما �ضر �العامة، و�دل عن "-صلى هللا علیه وسلم
ال تخبرونـــي عـــن أحـــٍد مـــن «قـــال:  -علیـــه الصـــالة والســـالم–فـــي قائلـــه، و�ال فاألصـــل أن النبـــي 

ـــیهم ســـالم الصـــدر -علیـــه الصـــالة والســـالم–ألنـــه ُیر�ـــد أن �خـــرج  ؛»أصـــحابي علیـــه الصـــالة  -إل
 والسالم.  

الة علیـه الصـ -وأخبـر النبـي ،ذهب عوف بن مالـك "-صلى هللا علیه وسلم -ألخبرن رسول هللا"
   والسالم.    

فـوق  مـن "خبـره، فوجـد القـرآن قـد سـبقهلیُ  -صلى هللا علیه وسـلم-إلى رسول هللا  فذهب عوفٌ "
�مــا قــال  -علیــه الصــالة والســالم–ســبع ســماوات، مــن فــوق ســبعة أرقعــة نــزل القــرآن ُ�خبــر النبــي 

 هؤالء.
 علیــه الصــالة–نبــي ال "وقــد ارتحــل -صــلى هللا علیــه وســلم-فجــاء ذلــك الرجــل إلــى رســول هللا "

 ر�ب ناقته. -والسالم
مـــا وراهـــا شـــيء، ال عنـــدنا  حكا�ـــات،نقـــول " فقـــال: �ـــا رســـول هللا، إنمـــا �نـــا نخـــوض ونتحـــدث" 

 وجـدت�عنـي مـا  ،]٦٥[التو�ـة:{ِإنََّما ُ�نَّـا َنُخـوُض َوَنْلَعُب} حكا�ات،هي  ،وال عندنا شيء ،تخطیط
 ؟إال الرسول تخوض �ِعرضه، وال صحابته الكرام

  نسأل هللا العافیة.  ،لكنه النفاق 
هــم �قولــون �مــا فــي مقامــات الحر�ــري "قــال: تحملنــي أو أحملــك" راكبــان  "ونتحــدث حــدیث الر�ــب"

كیــف ف ،�مشــیان علــى راحلتیهمــا، فقــال أحــدهما لآلخــر: تحملنــي أو أحملــك، �ــل واحــد معــه دا�ــة
أنـــت وأنـــا أســـتمع والطر�ـــق  �عنـــي أتكلـــم أنـــا ونمشـــي و�مضـــي الطر�ـــق، أو تـــتكلم ،�حملـــه؟ �ـــالكالم

 �مضي. 
 السـوالیف تقطـع الطر�ـق، ،هذا معـروف عنـد النـاس" ونتحدث حدیث الر�ب نقطع �ه عنا الطر�ق"

ـــتكلم أحـــدهما مـــع اآلخـــر �كـــون الطر�ـــق أطـــول، و�ـــذلك الوقـــت ُ�قطـــع  ـــد ُصـــحبة ال ی لكـــن إذا ُوِج
 ،نفع، وال �كون همه القطـع�القصص، لكن على طالب العلم أن �قطعه فیما ی ،�الكالم �الحكا�ات،

 �كون همه الفائدة.
: �ـأني أنظـر -رضـي هللا عنهمـا– قـال ابـن عمـر ،ونتحدث حدیث الر�ب نقطع �ـه عنـا الطر�ـق"

 ."-صلى هللا علیه وسلم -ناقة رسول هللا ةِ بنسع اإلیه متعلقً 



 
 

 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

 تعلیـق �عـض أو ،النسعة الحبل الذي ُیلف على الدا�ة �ستفید منـه الراكـب إمـا فـي االستمسـاك �ـه 
 أموره وحاجاته علیه.  

ــة رســول هللا  ةِ بنســع" ــه وســلم-ناق ــه ،-صــلى هللا علی  تضــرب رجلیــه "و�ن الحجــارة تنكــب رجلی
نـ ،الحجارة ت علیـه وال ینتبه إلیها؛ ألنه مشغوٌل �ما هو أعظـم؛ ألنـه مجـرم جر�مـًة عظیمـة، فـإذا ُدوِّ

 ل اآلخــرة، ثــم فــي اآلخــرة �كــون فــي الــدركلحقــه العــار فــي الــدنیا قبــ ،وتناقلهــا النــاس ،هــذه القصــة
 األسفل من النار، نسأل هللا العافیة.  

 هللاصـلى  -فیقـول لـه رسـول هللا ،و�ن الحجارة تنكب رجلیه وهو �قول: إنما �نا نخوض ونلعب"
 ال یز�د وال ینقص.  ال یرد علیه إنما �قرأ علیه ما نزل في شأنه" -علیه وسلم

ْنـــــــُتْم وِلِه �ُ {َأِ�ـــــــاهللَِّ َوآَ�اِتـــــــِه َوَرُســـــــ :-هللا علیـــــــه وســـــــلم صـــــــلى-فیقـــــــول لـــــــه رســـــــول هللا "
 -رحمـه هللا–میـة ولشـیخ اإلسـالم ابـن تی" وما یز�ده علیه ،ما یلتفت إلیه ]٦٥[التو�ة:}َتْسَتْهِزُئونَ 

كتــاٌب فــي هــذا البــاب أســماه (الصــارم المســلول علــى شــاتم الرســول) ذ�ــر فیــه �ــل مــا یتعلــق بهــذه 
 م في مجلد.المسألة من أحكا

ا َقـــْد {ال َتْعَتـــِذُرو الحكـــم الشـــرعي فـــیمن ســـبَّ هللا ورســـوله، وهـــل ُتقبـــل تو�تـــه أو ال ُتقبـــل؟  ،طیـــب
فـالعفو  ]٦٧ة:[التو�ـْب َطاِئَفًة}{ِإْن َنْعُف َعـْن َطاِئَفـٍة ِمـْنُكْم ُنَعـذِّ لكن فیما �عد  ،]٦٧[التو�ة:َكَفْرُتْم}
 یدل علیه؟ماذا 

 طالب:........
 هذا.�أتي الحكم 

 طالب:........
فهـم �فـروا  ،-ة والسـالمعلیـه الصـال–وال قِبل منهم النبي  ،]٦٧[التو�ة:{ال َتْعَتِذُروا َقْد َ�َفْرُتْم}اآلن 

ْب َطاِئَفًة}بــنص القــرآن، وفیــه  الوا: الفــرق بـــین قــ ،]٦٧:[التو�ـــة{ِإْن َنْعـــُف َعــْن َطاِئَفـــٍة ِمــْنُكْم ُنَعــذِّ
مكـن أن كلمت، وتبنت هـذا الفكـر وهـذا الـرأي، الطائفـة الثانیـة التـي �ُ الطائفتین أن الطائفة األولى ت

مع أن الواجب أن من سمع شـیًئا �جـب علیـه إنكـاره، وأن �قـوم  ،ُ�عفى عنها هي سمعت وال أنكرت
 من المكان الذي هو فیه.

مــن ســب هللا  أن فــالحكم -علیــه الصــالة والســالم–لكــن ُ�فرقــون بــین مــن ســب هللا وســب الرســول 
ـــرةورســـ ـــر  ،وله أو اســـتهزأ �شـــيٍء مـــن دینـــه �ـــافر منـــافق، وهـــذا أحـــد األســـباب العشـــرة الُمكفِّ ات المكفِّ

 العشرة التي ذ�رها الشیخ محمد في رسالته.
أو بتقصـــیر الثـــوب، أو  ،�شـــر�عٍة مـــن شـــرائع هللا، اســـتهزأ �اللحیـــة مـــثالً  ،لـــو اســـتهزأ �مـــا دون ذلـــك

فهــو منــافق مــن هــذا  -علیــه الصــالة والســالم– �شــيٍء جــاء فیــه نــصٌّ صــحیح عــن هللا وعــن رســوله
مثـل أنـا أسـتهزئ؛ ألن  ،ن هـذا المنظـر ال ُ�عجبنـيإالباب؛ ألنه ما استهزأ �ه لذاته، قد �قول: �هللا 
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تعــرف أن هــذا هــو مــراد هللا ومــراد رســوله بنصــه، فعلیــك أن تســتلم  تمــهــذا ال ُ�عجبنــي، نقــول: ماد
 اإلسالم هلل �التوحید. ما حقیقة اإلسالم؟ هو االستسالم،فو�ال 

 طالب:........
 نعم.

ـــرك  فـــال ُبـــد مـــن ،واإلســـالم هـــو االستســـالم هلل �التوحیـــد، واالنقیـــاد لـــه �الطاعـــة والخلـــوص مـــن الشِّ
 االستسالم، �ما قال أهل العلم: قدم اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسلیم.

هم مـن مـردودة مطلًقـا، ومـن ،�قبلها أصالً  من أهل العلم من ال -نسأل هللا العافیة–تو�ة مثل هؤالء 
 قبل.فال تُ  ،ُ�فرِّق، فیقول: ُتقبل في اآلخرة بینه و�ین هللا إذا توافرت شروطها، وأما في الدنیا

 المبنــي علــى المســامحة -جــلَّ وعــال–ومــنهم مــن ُ�فــرِّق مــن جهــٍة أخــرى، فیقــول: �النســبة لحــق هللا 
سـب  عني تكون تو�ته مقبولـًة فـي الـدنیا واآلخـرة، وأمـا مـن� ،ُ�عفى من الحد إذا تاب وحُسنت تو�ته

وط ففیمـا بینـه و�ـین هللا فـي اآلخـرة تحـت المشـیئة، و�ذا �انـت الشـر  -علیه الصـالة والسـالم–النبي 
نیا فـال؛ وأما في الـد ،]٥٣[الزمر:{ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة للااَِّ} متوافرة فهو �غیره من ضمن المسرفین

خـالص مـات، هـذا �عـد  ،وال �ملك اآلن ،حق مخلوق، والمخلوق مبني على المشاحة ألنه وقع في
 ما �ملك أحد أن یتنازل عن حقه. -علیه الصالة والسالم–وفاته 

 -وهلل الحمـد -المسألة من عظائم األمور، والسب �قع فیه الناس �كثرة، هـو عنـدنا ،وعلى �ل حال
مــن الفســاق عنــد غضــٍب وشــبهه، وأمــا فــي �عــض �عنــي مــن عمــوم عامــة النــاس، قــد ُیوجــد  ،نــادر

سـأل ن–شـتم الـدین وأهـل الـدین سـب هللا ورسـوله، وأن �ُ البلدان المجاورة فهذا من أ�سـر األمـور أن �ُ 
  .ما رأیناهم وال سمعناهمف�أنه �الم عادي عندهم فیما ُیذ�ر لنا، و�ال  ،-هللا العافیة

إنـي أسـمع سـب هللا،  ،فیهـا بیـت، و�قـول: �هللاولـه  ،واحـد مـن طالبنـا ذهـب إلـى إحـدى هـذه الـبالد
 نسأل هللا العافیة. ،وسب الرسول، ولعن الدین وأنا في بیتي من جیراني

 طالب:........
 هللا حسیبه.

 طالب:........
 نسأل هللا العافیة. ،وأن القرآن نفسه ما ُ�خرِّج إال هؤالء ُ�فر ،إذا �ان �قصد العموم

 طالب:........
 وال أنكر. ،ي استمعذخرج من الموضوع من أصله، لكن ال ،معهم أصًال �إنكارههذا ما دخل 

 طالب:........
 هم في األصل استمعوا قابلین للقول. ،ال ال

 طالب:........
 نعم.
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 طالب:........
 فیها؟ماذا �عني إذا سمعتم، 

 طالب:........
 ًرا أنه قد �جلس مع أبیه أو معوُ�شكى منها �ثی ،شر�ك، هو اإلحراج في المجالس ،من قعد شر�ك

فـي نمیمـة،  ،ال �صل إلى حد ما عندنا، لكنه في غیبـة ،و�قعون في المحظور ،أمه أو مع أعمامه
ا إمـ ،في أشیاء في �الٍم قبـیح أو فـي سـماع ُمحـرَّم، فـال �سـتطیع أن ُینكـر علـى والـده أو علـى أمـه

د ،�خشى منهم  من هذا. ، أو شيءأو ما تعوَّ
 .طالب:.......

 ما �جوز إذا لم �ستطع اإلنكار �قوم ال ُ�جالسهم.
 طالب:........

 و�حصل علیه مفاسد �ثیرة. ،لیست له الوال�ة ،ال ال
 فیه مسائل:"

 نــه"أ �عنــي: �ــاهلل و�كالمــه و�رســوله" أن مــن هــزل بهــذا" أعظــم المســائل" األولــى: وهــي العظیمــة
 .أكبر ُمخرج من الملة اكفرً " كافر

 ینطبق علیه الحكم." ا من �انهو تفسیر اآل�ة فیمن فعل ذلك �ائنً  الثانیة: أن هذا"
اإلفسـاد،  النمیمـة نقـل الكـالم علـى جهـة" الثالثة: الفرق بین النمیمة و�ین النصیحة هلل ولرسوله"

 والنصیحة نقل الكالم على جهة اإلصالح.
، هــم؟ رد-ة والســالمعلیــه الصــال -عفــا عــنهم النبــي" الرا�عــة: الفــرق بــین العفــو الــذي �حبــه هللا"

 وشدد علیهم، وأغلظ علیهم، فالعفو له مواطن، والغلظة والشدة لها مواطن.
ـاَر ِهـِد اْلكُ {َجا "و�ـین الغلظـة علـى أعـداء هللا" ،هذا لـیس منـهف "الفرق بین العفو الذي ُ�حبه هللا" فَّ

ة من �اب تألیف القلـوب كن المالینهذا هو األصل إن لم ت ]٧٣[التو�ة:َواْلُمَناِفِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیِهْم}
 رجاء االستجا�ة.

ل �قبــ فهــل ،ولؤ كــل مــن جــاء �عتــذر إلــى مســ" قبــلالخامســة: أن مــن االعتــذار مــا ال ینبغــي أن �ُ "
 عذره؟ 

 طالب:........
لو جـاء  .لكن �عض الناس ُ�قبل عذره؛ ألنه لم یتكرر؛ وألنه إذا ُقِبل عذره ضاعف العمل ،صحیح

أو أر�ــد أن أخــرج أو خرجــت أمــس أو �ــذا،  ،أنــا تــأخرت ســاعة أو ســاعتینشــخص للمــدیر وقــال: 
و مثل هذا ُ�قبل عـذره، لكـن إذا �ـان �ـل یـوم أف ،وهو معروٌف �الجد واالجتهاد و�ذل النصح للعمل

كــل أســبوع یتخلَّــف و�خــرج، و�ذا وجــد علــى مكــان العمــل مــا أنــتج مثــل هــذا مــا ُ�قبــل عــذره، فالنــاس 
 .یتفاوتون 
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 م.   �هللا أعل 
  


